
DATUM:

TELLERSTANDEN:

G begin:                                        eind: Geen beschadiging (muren, plafond, deur, toestellen)

E BEGIN DAG: Lichten uit

E Eind DAG: Gasconvector uit (verwarming)

E BEGIN NACHT: Hoofdgaskraan toe

E EIND NACHT Frietvet leeg en uitgekuist

Frietkot proper

Keuken opgeruimd

Geen beschadiging (muren, deur, plafond, spiegels, ….) Koelkast leeg - proper – uit – open - schappen

Lichten uit Kook- en bak toestellen proper

Hal netjes Bordenverwarmkast proper

Prikbord (geen commerciële reclame) Wasbak proper + inox

WC proper en vuilbakjes leeg + Toilet buiten Vensters toe en rolluiken af

Alles aanwezig (WC borstel,  papierrolstaander, vuilbak)

Geen beschadiging (muren, deuren, plafond, …)

Geen beschadiging  (muren , deuren, plafond, ….) Opgeruimd (tafels, kasten, …)

Toog proper + afval weg Afwasmachine proper

Koeltoog uit – leeg – proper en schappen op zijn plaats Koel- en diepvrieskasten  leeg – uit – open - proper

Koelkast Cola leeg en proper (in stopcontact) Lichten doven

Glazen op zijn plaats Nooduitgang dicht

Bierlokaal afval opgeruimd + glasafval weg

Lichten uit

Aansluitingen tapkranen op z'n plaats en gespoeld Geen beschadiging (muren, plafond, tafels, …..

Boiler onder toog  uit Opgeruimd (koelkast leeg)

Tafels en stoelen op zijn plaats

Tafels proper

Geen beschadiging (muren, deuren, plafond,…) Afval weg

Zaal en podium opgeruimd

Borden tegen wand leeg + Kapstokken leeg

Tafels proper op zijn plaats DEUREN GESLOTEN (hoofd, bierlokaal, fritkot, keuken, zijdeur)

Stoelen gestapeld per 5 + stoelen op podium VERWARMING UIT 

Stoelen en tafels op kar GASCONVECTOR UIT ( cafe, keuken, kelder) 

Doeken podium toe PARKING PROPER

Rolluiken af + venster op podium toe LICHTEN GEDOOFD incl buiten

Lichten uit NIETS OP DEUREN GEPLAKT

Trap naar UIL vrij AFVALCONTAINER OP SLOT en op plaats

Algemeen

Keuken + Frietkot

Kelder

Sterreke (indien van toepassing)

Naam :

OPMERKINGEN:

Check list Parochiezaal Zevensterre

Café + bierlokaal

Zaal + podium

Hal + Toiletten  (incl. Toilet buiten)


